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Portugal Essencial
Pacote Portugal Essencial: visitando Lisboa, Óbidos, Nazaré, Alcobaça, Batalha, Fátima, Porto,
Braga e Guimarães. Uma verdadeira imersão peloa culktura e culinária portuguesa com certeza.
DIA 1 - LISBOA
Chegada em Lisboa. Recepção e transporte privativo ao hotel. (Caso a hora de chegada não
permita ainda o check-in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Hospedagem no hotel
selecionado (ou similar).
DIA 2 - LISBOA (VISITA E "FADO IN CHIADO"

Após o café da manhã no hotel, partida para tour regular de meio dia à capital de Portugal. Sobre
a margem direita do rio Tejo, Lisboa é uma cidade lendária com mais de 20 séculos de história.
Parada no bairro histórico de Belém, junto à Torre de Belém, ícone de Lisboa e ao Padrão dos
Descobrimentos. Visita à Igreja do Mosteiro dos Jerônimos, o mais deslumbrante exemplo da arte
manuelina e ao Museu dos Coches com uma das melhores coleções de carruagens da Europa.
De volta ao centro histórico da cidade das sete colinas para um passeio a pé pelas ruelas de
Alfama. Passando pela Praça do Comércio, o regresso faz-se atravessando a Baixa, o Rossio e
passando pela Avenida da Liberdade até ao Marquês de Pombal. Resto da tarde livre. Às 18h30,
“pick-up” no hall do hotel e traslado para assistir ao show “Fado in Chiado”* seguido de um jantar
num restaurante no coração do Bairro Alto. O regresso ao hotel será por conta própria,
possibilitando conhecer um pouco mais do Bairro Alto à noite ou de fazer um passeio pelo Chiado,
descendo a Rua do Carmo até ao Rossio. Hospedagem no hotel selecionado. *Aos Domingos este
tour será substituído por um jantar com show de fado, numa casa de fados do Bairro Alto. À 2ª
feira, a visita à igreja dos Jerônimos e ao Museu dos Coches será substituída pela visita ao
Palácio da Ajuda
DIA 3 - LISBOA
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Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de caráter pessoal. (Sugerimos como opcional
um tour de meio dia ou dia completo a Sintra, Cascais e Estoril).
DIA 4 - LISBOA - ÓBIDOS - NAZARÉ - ALCOBAÇA - BATALHA - FÁTIMA - LISBOA
Café da manhã no hotel. Início do tour regular de dia completo, começando com um passeio
pedonal pelas ruelas da vila medieval de Óbidos. Seguimos até ao “Sítio”, local de onde se tem
uma fantástica vista panorâmica sobre a típica vila piscatória da Nazaré. Mais à frente, em
Alcobaça, visitamos a igreja do mosteiro onde se encontram as sepulturas de Pedro e Inês e na
Batalha, o famoso mosteiro de Santa Maria da Vitória. Finalmente, em Fátima, visita e tempo livre
para conhecer um dos mais famosos santuários da Europa. Regresso ao ponto de ônibus no
Marquês de Pombal no final da tarde (no caso do hotel ficar no percurso o guia poderá fazer o
“drop-off” no hotel sob consulta). Hospedagem.

DIA 5 - LISBOA - PORTO ( Trem - 1° classe)
“Check-out” após o café da manhã e traslado para a estação de trem Santa Apolónia. Embarque
no trem Alfa Pendular ou Intercidades, em 1ª classe, com destino ao Porto. Recepção na estação
de Campanhã, no Porto e transporte privativo ao hotel para “check-in”. Às 14h00, pick-up no hotel
para o tour regular com visita à cidade “Invicta”, passando pela Sé, a Praça da Batalha, a rua
pedonal de Santa Catarina, até à Torre dos Clérigos. Descendo à Praça da Ribeira, junto ao Cais
do Rio Douro, travessia pela famosa Ponte Luis I para Vila Nova de Gaia onde o tour finaliza
numas Caves de Vinho do Porto para visita guiada com degustação, antes de regressar ao hotel.
Hospedagem.
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DIA 6 - PORTO - BRAGA - GUIMARÃES - PORTO
Café da manhã no hotel. Saída para tour regular de dia completo pela província do Minho.
Primeira parada em Braga, cidade dos arcebispos conhecida pelas suas inúmeras igrejas.
Visitamos a Sé, uma das mais antigas igrejas de Portugal e seguimos para o Bom Jesus do Monte
com a sua esplendorosa escadaria em gratino e uma fabulosa vista panorâmica sobre a cidade e
a região. Almoço num restaurante local. De tarde seguimos para Guimarães, cidade “berço” da
nação, onde nasceu D. Afonso Henriques, o 1º rei de Portugal. Passeio a pé pelo bem preservado
centro histórico, tombado pela UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade. Regresso ao
Porto no final da tarde. Hospedagem.
DIA 7 - PORTO
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de gosto pessoal. Hospedagem no hotel
selecionado. (Sugerimos como opcional Cruzeiro no rio Douro ou Tour de dia completo ao Vale do
Douro).
DIA 8 - PORTO
Café da manhã no hotel. Em hora combinada previamente, transporte ao aeroporto internacional
do Porto. Fim de nossos serviços.

INCLUI:
• 07 noites de hospedagem com café da manhã nos hotéis selecionados ou similares
• Traslados privativos, de chegada e partida em Lisboa e Porto
• Tour regular de meio dia à cidade de Lisboa
• Show "Fado In Chiado" seguido de jantar no Bairro Alto
• Tour regular de dia completo a Óbidos, Nazaré Alcobaça, Batalha e Fátima
• Viagem de trem Alfa Pendular ou Intercidades em 1ª classe entre Lisboa e Porto
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• Tour regular de meio dia à cidade do Porto
• Tour regular de dia completo ao Minho, com almoço (Braga e Guimarães)
• Taxas de turismo, serviços e IVA

SAÍDAS 2018:
Saídas diárias de 02 de Janeiro até 31 de Outubro 2018.

HOTÉIS PREVISTOS:
CIDADE
LISBOA
PORTO

HOTÉIS 3*
Expo Astória
Quality In porto Batalha

HOTÉIS 4*
Mundial
Hotel da Musica

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS(€) - PARTE TERRESTRE:

DATAS
2 Jan a 23 Mar
24 Mar a 31 Out

HOTEL 3*
DUPLO
INDIVIDUA
L
€ 820,00
€ 1.080,00
€ 920,00
€ 1.240,00

HOTEL 4*
DUPLO
INDIVIDUA
L
€ 940,00
€ 1.340,00
€ 1040,00 € 1.600,00

Preço garantido para duas pessoas no mínimo
Para as datas de 7 a 14 fevereiro, 25 março a 2 abril e 8 a 15 maio preços sob consulta.
Observações gerais:
• Preços por pessoa em Euros (€) convertidos em Reais (R$) no dia do fechamento do pacote,
sujeitos à reajustes e disponibilidade no ato da reserva;
• Valores não incluem passagens aéreas, despesas de caráter pessoal, suplementos e itens não
mencionados no itinerário da viagem como inclusos (consulte-nos para maiores detalhes);

Conste-nos para outras opções de Europa e Leste Europeu, clicando aqui
NT
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